
Shivastotram upamanyukrita

ઉપમ યુકૃત શવ તાતે્રમ્

Document Information

Text title : shivastotram upamanyukRita

File name : shivastotramupamanyukRita.itx

Category : shiva, stotra

Location : doc_shiva

Transliterated by : Kaushal S. Kaloo kaushalskaloo at gmail.com

Proofread by : Kaushal S. Kaloo kaushalskaloo at gmail.com

Latest update : May 20, 2013

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

January 21, 2023

sanskritdocuments.org



Shivastotram upamanyukrita

ઉપમ યુકૃત શવ તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
જય શઙ્કર પાવર્તીપતે ડ શ ભાે શ શખ ડમ ડન ।
મદના તક ભક્તવ સલ પ્રયકૈલાસ દયાસધુા બુધે॥ ૧॥
સદુપાયકથા વપ ડતાે હૃદયે દુઃખશરેણ ખ ડતઃ ।
શ શખ ડ શખ ડમ ડનં શરણં યા મ શર યમીશ્વરમ્॥ ૨॥
મહતઃ પિરતઃ પ્રસપર્ત તમસાે દશર્નભેિદનાે ભદે ।
િદનનાથ ઇવ વતજેસા હૃદયવ્યાે મનાગુદેિહ નઃ॥ ૩॥
ન વયં તવ ચમર્ચ ષા પદવીમ યપુવી ક્ષતું ક્ષમાઃ ।
કૃપયાઽભયદેન ચ ષા સકલનેેશ િવલાેકયાશુ નઃ॥ ૪॥
વદનુ તરેવ પાવની તુ તયુક્તા ન િહ વક્તુમીશ સા ।
મધુરં િહ પયઃ વભાવતાે નનુ િકદૃ ક્સતશકર્રા વતમ્॥ ૫॥
સિવષાેઽ ય તાયતે ભવા છવમુ ડાભરણાેઽિપ પાવનઃ ।
ભવ અેવ ભવા તકઃ સતાં સમદૃ ષ્ટિવષમેક્ષણાેઽિપ સન્॥ ૬॥
અિપ શલૂધરાે સતાં િનરામયાે દૃઢવૈરાગ્યરતાેઽિપ રાગવાન્ ।
અિપ ભૈક્ષ્યચરાે મહેશ્વરશ્ચિરતં ચત્ર મદં િહ તે પ્રભાે॥ ૭॥
િવતરત્ય ભવા છતં દશૃા પિરદષૃ્ટઃ િકલ ક પપાદપઃ ।
હૃદયે ત અેવ ધીમતે નમતેઽભીષ્ટફલપ્રદાે ભવાન્॥ ૮॥
સહસવૈ ભજુઙ્ગપાશવા વિનગ્ હ્ણા ત ન યાવદ તકઃ ।
અભયં કુ તાવદાશુ મે ગત વસ્ય પનુઃ િકમાષૈધૈઃ॥ ૯॥
સિવષૈિરવ ભીમપન્નગૈિવષયૈરે ભરલં પિરક્ષતમ્ ।
અ તૈિરવ સભં્રમેણ મામ ભ ષ ચાશુ દયાવલાેકનૈઃ॥ ૧૦॥
મનુયાે બહવાેઽદ્ય ધ યતાં ગ મતા વા ભમતાથર્દ શનઃ ।
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ક ણાકર યને તને મામવસનં્ન નનુ પ ય ચ ષા॥ ૧૧॥
પ્રણમા યથ યા મ ચાપરં શરણં કં કૃપણાભયપ્રદમ્ ।
િવરહીવ િવભાે પ્રયામયં પિરપ યા મ ભવન્મયં જગત્॥ ૧૨॥
બહવાે ભવતાઽનુક પતાઃ િક મતીશાન ન માનુક પસે ।
દધતા િકમુ મ દરાચલં પરમા ઃ કમઠેન દુધર્રઃ॥૧૩॥
અશુ ચ યિદ માનુમ યસે િક મદં મૂિધ્ન કપાલદામ તે ।
ઉત શાઠ્યમસાધુસઙ્ ગનં િવષલ મા સ ન િક દ્વ જહ્વ ક્॥ ૧૪॥
ક્વ દશૃં િવદધા મ િક કરાે યનુ તષ્ઠા મ કથં ભયાકુલઃ ।
ક્વ નુ તષ્ઠ સ રક્ષ રક્ષ મામિય શ ભાે શરણાગતાેઽ મ તે॥ ૧૫॥
િવલુઠા યવનાૈ િકમાકુલઃ િકમુરાે હ ન્મ શર છન દ્મ વા ।
િકમુ રાેિદ મ રારટ મ િક કૃપણં માં ન યદ ક્ષસે પ્રભાે॥ ૧૬॥
શવ સવર્ગ શવર્ શમર્દં પ્રણતાે દેવ દયાં કુ વ મે ।
નમ ઈશ્વર નાથ િદક્પતે પનુરેવેશ નમાે નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭॥
શરણં ત ણે દુશખેરઃ શરણં મે ગિરરાજક યકા ।
શરણં પનુરેવ તાવુભાૈ શરણં ના યદુપૈ મ દૈવતમ્॥ ૧૮॥
ઉપમ યુકૃતં તવાેત્તમં જપતઃ શ ભુસમીપવ તનઃ ।
અ ભવા છતભાગ્યસ પદઃ પરમાયુઃ પ્રદદા ત શઙ્કરઃ॥ ૧૯॥
ઉપમ યુકૃતં તવાેત્તમં પ્રજપેદ્ય તુ શવસ્ય સિન્નધાૈ ।
શવલાેકમવા ય સાેઽ ચરા સહ તનેવૈ શવને માેદતે॥ ૨૦॥
ઇત્યુપમ યુકૃતં શવ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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